Acción formativa nº

20

Área formativa

Denominación

FUNDAMENTOS DA CATALOGACIÓN CON RDA (REVISIÓN 2016) e MARC21.
(MODALIDADE EN LIÑA)
Específicos determinados colectivos

Persoal de bibliotecas da administración local de Galicia con coñecementos en catalogación usando calquera
das normas actuais (ISBD Consolidada, AACR2 ou RCE) e que teñan experiencia na catalogación con Marc21

Destinatarios
Nº Edicións

1

Número de Participantes

25

Nº de horas

50

Lugar de celebración

En liña

Calendario previsto
Formador

Obxectivos

Contido

Do 13 de setembro ao 29 de outubro de 2021
BAMAD

Dar os primeiros pasos á hora de empezar a traballar con RDA e Marc21 na descrición de materiais textuais nos actuais
catálogos bibliográficos. Os contidos baséanse na revisión realizada en 2016, a que está actualmente vixente, á espera
de futuras actualizacións
Unha vez terminado o curso, o alumno estará́ en condicións de:
Empezar a catalogar aplicando os procedementos estándar marcados por RDA e aplicables no entorno de transición
que o sector bibliotecario está vivindo
Entender cales son os procedementos a levar a cabo nunha catalogación avanzada
Aprender a empregar RDA tanto no seu formato impreso como na súa edición dixital (RDA Toolkit)
Tema 1: Introdución a RDA
Tema 2: RDA e o modelo conceptual sobre o que está construída
Tema 3: Guía de uso de RDA
Tema 4: Entidades do Grupo 1. Identificación de Manifestación e Ítem
Tema 5: Entidades do Grupo 1. Identificación de Obra e Expresión
Tema 6: Entidades do Grupo 2. Identificación de Persoas, Familia e Entidade Corporativa
Tema 7: Os puntos de acceso como base para a identificación de entidades e as súas relacións
Tema 8: Relacionar entidades con RDA
Tema 9: RDA e a súa relación con outras normas y estándares clásicos bibliotecarios
Tema 10: Catalogando en MARC21 con RDA
Tema 11: Xeración de puntos de acceso (I)
Tema 12: Xeración de puntos de acceso (II)
Tema 13: Xeración de puntos de acceso (III)

